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W numerze lutowo - marcowym...
nasze pomysły na prezenty
miejska sonda
dobre rady na początek wiosny... i wiele innych :)

bazie

net

pracujemy...

ja

w pracy...

ja

Idzie wiosna, idą
święta, czas
pomyśleć o
prezentach...
Zdrowia, szczęścia i
słodyczy redakcja
Wam dziś życzy!
ptaszek

net
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Podsumowanie akcji - zbiórki dla bezdomnych zwierząt

segregują

ja

zbiórka

red.

Dwie nasze redaktorki - Martyna Walczak i
Klaudia Lewińska - wyszły z piękną
inicjatywą. Pomysł spodobał się także Pani
Dyrektor. Przez cały luty wraz z pomocą
koleżanek z piątych klas zbierały dary, jakie
do szkoły przynosiły dzieci oraz dorośli.
Okazało się, że nasi uczniowie, ich rodzice i
pracownicy mają ogromne, dobre serca.
Dziewczynkom udało się zebrać ponad sto
sztuk darów - puszek i kartonów z karmą,
legowisk, kocyków i zabawek. Dziękujemy
Martynce i Klaudii za wspaniały pomysł i
niezwykłe zaangażowanie!
Red.
psy

net

Już niebawem dziewczyny- miłośniczki
zwierzaków- dadzą Wam kilka wskazówek,
jak możecie sami pomóc bezdomnym psom
i kotom, jak wspierać schroniska i fundacje.

zbiórka

Paweł

ja

ja
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Dzięki Waszej życzliwości i ofiarności zebraliśmy:

B&C

net

* 8 piłek
* 7 smaczków dla psów
* 18 małych paczek karmy
* 8 puszek karmy dla kotów
* 21 saszetek pokarmu
* 5 obróżek
* 11 małych puszek dla psa
* 4 piszczałki
* 5 koców
* 6 dużych puszek
a poza tym wiele innych potrzebnych zwierzakom
materiałów (legowisko, miski, szczotki, kuwety,
drapaki, pasztety, waciki, strzykawki, patyczki
higieniczne itp.).
Jesteście wspaniali, że wspieracie nasze działania, a
tym samym pomagacie tym istotom, które są
bezbronne i bezdomne.
DZIĘKUJEMY!
Bogusiowa & Cukierek

zbieramy

p.Dyrektor

ja

ja

Już niebawem pojawi się fotoreportaż z
przekazania darów potrzebującym psiakom i
kociakom. Zobaczycie też, jak przebiegało
nasze spotkanie ze zwierzakami ze
schroniska...
Będziemy także systematycznie informować
Was, jak można nadal pomagać
zwierzętom.
Śledźcie następne numery naszego pisma!
Red.
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Ruszajmy się na wiosnę!
Ocieplenie na dworze to świetna okazja do tego, by
zacząć się ruszać i pomyśleć o zdrowym trybie życia.
Może warto zacząć od... jabłka!

Jabłko wiele pestek ma,
ale dobre jest co dnia!
Jedno jabłko dziennie jedz,
by po zdrowie szybko biec!
Uśmiech zawsze Ciebie spotka,
gdy na stole jest szarlotka!
Jabłka pyszne... smaczne... zdrowe!
A co więcej - kolorowe!
Królik

kosz

net

jabłko

Koszyk jabłek stoi sobie...
Weź jabłuszko jedz na zdrowie!
Będą ząbki twarde... zdrowe!
Drugie jabłko już gotowe...
Tylko czeka na twój gryz,
byś uśmiechem zaraz prysł!
Oldżi :)
ciasto

red.

Daria

net
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Dzień Kobiet - piękne święto!
Sonda miejska

Nasza ekipa wybrała się dwa dni po Światowym Dniu Kobiet na spacer po naszym
miasteczku. Naszym celem było przepytanie napotkanych kobiet i mężczyzn o to, co mogą
nam powiedzieć o swojej i przeciwnej płci. Zapytaliśmy kilkanaście osób, o to, czy lepiej być
kobietą, czy mężczyzną. W sondzie dowiedzieliśmy się także, że każdy wie, kiedy przypada
Dzień Kobiet, ale z Dniem Mężczyzn* jest nieco gorzej... Wiele kobiet stwierdziło, że nie jest
traktowanych przez mężczyzn należycie, a na dodatek w ostatnich latach zmienia się to na
gorsze... Mimo to panie są dumne z tego faktu, że spełniają role mam, babć i żon.
Mężczyźni, którzy na nasze pytania odpowiadali znacznie rzadziej i mniej chętnie, ale
zgodnie stwierdzili, że szanują kobiety i nie wyobrażają sobie świata bez płci pięknej.
Musimy przyznać, że mini-wywiady z wyrzyszczanami okazały się dla nas nie lada
wyzwaniem, jednak nie poddajemy się i na pewno nie raz jeszcze pojawimy się na ulicach
Kobieta
miasta. Do zobaczenia! :)
- to piękny kwiat,
To niedocenione zioło,

* Dzień Mężczyzny przypada 10 marca (przyp. -Które
red.)zajmuje cały świat,

O którym się mówi wokoło.
Mówi
- nie znając istoty ciała,
Mówi
- nie znając doliny duszy.
Kobieta
- to nie tylko kwiat,
To kamień,
Co z czasem się kruszy.

Sonda

Daria

sonda

Olek

Sonda

Olek
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Dzień Kobiet 5b

sonda

Daria

sonda

Olek

w mieście

Olek

po powrocie

pan...

Ja

Daria

Olek
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Alibaba
poleca film
pt.
"Sherlock"

Obecnie w kinach:
* Kung Fu Panda 3
* Batman V Superman. Świt
sprawiedliwości
* Moje wielkie greckie wesele 2
* Cuda z nieba
* Londyn w ogniu
* Tata kontra tata
* Wstrząs
* Zwierzogród
Polecamy!

Brytyjski kryminalny film 90
minutowy o zagadkach.
Role:

Najbliższe kina:
> Nakło nad Notecią
> Piła
> Bydgoszcz

Sherlock Holmes-Benedict
Cumberbatch
Doktor Watson-Martin
Freeman
Mycroft Holmes-Mark Gatiss

film

net

kino

net

Profesor Moriarty-Andrew
Scott
Pani Hudson-Una Stubbs.

Londyn, lata 90. XIX wieku.
Detektyw Sherlock Holmes (Robert
Downey Jr.) cieszy się zasłużoną
sławą – potrafi rozwikłać nawet
najbardziej skomplikowane zagadki
kryminalne. Wraz ze swoim
zaufanym sojusznikiem i
pomocnikiem, doktorem Johnem
Watsonem (Jude Law), ściga
przestępców wykorzystując nie
tylko spostrzegawczość i swą
niezwykłą umiejętność dedukcji, ale
czasem nawet siłę pięści.
Stolica Anglii żyje plagą brutalnych,
rytualnych morderstw. Holmesowi i
Watsonowi udaje się uratować
kolejną ofiarę i zdemaskować
zabójcę. Okazuje się nim
pozbawiony skrupułów lord
Blackwood (Mark Strong). Jego
schwytanie jednak dopiero
rozpoczyna sprawę będącą
największym w karierze detektywa
wyzwaniem. Blackwood, choć miał
zawisnąć na stryczku,
sterroryzował zarówno
współwięźniów, jak i strażników
opowieściami o swoich związkach
z potężnymi siłami ciemności.
Ostrzega też Holmesa, że śmierć
nie ma nad nim władzy i że
właściwie jego egzekucja
znakomicie wpisuje się w misterny
plan. Rzekome zmartwychwstanie
Blackwooda wywołuje panikę w
Londynie i wprawia w
zakłopotanie Scotland Yard.
Holmes i Watson, by udaremnić
spisek lorda, zagłębiają się w świat
mrocznych sztuk oraz nowych
technologii, w którym oprócz logiki
do rozwiązania sprawy potrzebny
może się okazać precyzyjny prawy
sierpowy...

Głos Wielkopolski | Numer 4 04/2016 | Strona 8

www.gloswielkopolski.pl

Długa Przerwa

WWW.JUNIORMEDIA.PL

Drodzy czytelnicy!
Polecamy Wam książki lubiane i sprawdzone przez
nas samych. Pamiętajcie, że czytając...
rozwijamy wyobraźnię...
wzbogacamy słownictwo...
rozwijamy intelekt...
poznajemy niezwykłe światy...
zabijamy nudę...
uczymy się polskiej pisowni...
odpoczywamy :)
Polecamy więc czytanie!
KTO CZYTA ŻYJE PODWÓJNIE!

Na początek polecam Wam książkę Dziennik
cwaniaczka. Może niektórym znana, śmieszna
opowieść o chłopcu, jego rodzinie i przyjaciołach. Wiele
części dostępnych w naszej szkolnej bibliotece.
Polecam gorąco!
Kolol
"Dziennik"

Harry

kolol

net

Zapewne znacie
losy chłopca,
ucznia
Hogwartu?
Polecam
pasjonujące
części
opowieści J.K.
Rowling, które
przenoszą w
świat magii...
"Harrego..."
spotkacie także
na półkach
naszej szkolnej
biblioteki. Kolol

książka

net
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Walentynki
Wszystkim uczniom życzymy udanych walentynek i
duuużo wielbicieli!
Oldżi :)
Walentynki! Ach, Walentynki!
To najgorętszy jest w roku dzień!
Choć jest zima, to jak kominki,
W krąg żarzą się tysiące serc!
Walentynki! Ach, Walentynki!
Nie trzeba tego zbyt serio brać,
Ale fajnie jest w upominku
Serduszko dostać albo dać!
Oldżi & Kinia

...Tradycje Walentynkowe...
W Anglii niegdyś dzieci przebierały się za
dorosłych, chodziły po ulicach w grupach
śpiewając piosenki o miłości. ♥ W Walii
popularne były drewniane łyżeczki
ozdobione serduszkami i kluczami, którymi
serducho

net

obdarowywali się zakochani. ♥ Włosi
obdarowują się w ten dzień czerwonymi
ubraniami, szczególnie bielizną.
♥ W niektórych miastach Polski wyjeżdżają
w trasy specjalne tramwaje dla par...
Oldżi & Kinia

miłość

net
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Na zakończenie szczypta HUMORU - tym razem w formie
zdjęć śmiesznych zwierzaków i nie tylko...

kot

net

kotek

net

fastfood

net

ołówek

net

Przeszukując sieć Internet wpaść
można na wiele niezwykłych
fotografii - pośmiejmy się razem!
Kukuś&Zając

humor

kotek
sowa

net

net

net

